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Kvietimas sričiai „Esamų 
sporto bazių plėtra, 

priežiūra ir remontas“
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Turinys

Kvietimo tikslas ir prioritetai

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Paraiškų vertinimas

Paraiškos pildymas

Supaprastinimų taikymas

Tinkamos ir netinkamos išlaidos

Biudžeto pildymas
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Kvietimo tikslas ir prioritetai
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Kvietimo tikslas

Atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas 
ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, 
atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) 
rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. 

Teikiamas projektas turi būti orientuotas į 
visuomenės fizinio aktyvumo didinimą prisidėti 
prie sporto bazių prieinamumo didinimo:
- sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų 

fiziniam aktyvumui gerinimo ir 
- organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus 

didėjimo. 

Kvietimu paskirstoma Sporto rėmimo 
fondo lėšų suma – 1 318 000 eurų
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Prioritetai ir jų rodikliai

I. SKATINAMA NEĮGALIŲJŲ SPORTO PLĖTRA

- Sporto bazės pritaikymas neįgaliesiems;
- Sportuojančių ir besimankštinančių sporto 

bazėje neįgaliųjų skaičiaus padidėjimas.

10 % kvietimo lėšų sumos prioriteto tvarka 
skiriamos paraiškoms atitinkančioms šį prioritetą.

II. GYVENAMOSIOS VIETOVĖS 
BENDRUOMENĖS ASMENYS ĮTRAUKIAMI Į 

SPORTO PROJEKTŲ VEIKLAS
- Sporto bazės prieinamumo bendruomenės 

nariams trukmės ilginimas;
- Lengvatų gyvenamosios vietovės 

bendruomenės nariams taikymas.

III. SKATINAMAS VAIKŲ IR JAUNIMO FIZINIS 
AKTYVUMAS

- Sportuojančių ir besimankštinančių vaikų ir 
jaunimo iki 29 metų skaičiaus padidėjimas;

- Nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo 
užsiėmimų vaikams ir jaunimui iki 29 metų 
skaičiaus per savaitę padidėjimas.

IV. ASMENYS SKATINAMI REGULIARIAI 
SPORTUOTI

- Reguliariai sportuojančių ir besimankštinančių 
asmenų skaičiaus padidėjimas;

- Reguliariai sportuojančių ir besimankštinančių 
moterų ir merginų skaičiaus padidėjimas.
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Tinkamos ir netinkamos išlaidos
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 Sporto inventorius;

 Susigrąžinamas arba atskaitomas PVM;

 Iš kitų finansavimo šaltinių apmokėtos 
išlaidos;

 Materialus ir nematerialus turtas tiesiogiai 
nesusijęs su projektu;

 Nekilnojamo turto įsigijimas ir jo nuoma;

 Kasdienės išlaidos nesusijusios su 
projektu;

 Naujos infrastruktūros (objektų (-o) 
komplekso arba jo nedalomos dalies) 
statyba;

 Veiklų, kurios yra bendrojo ugdymo, 
profesinio mokymo ar aukštojo mokslo 
studijų programų dalis, išlaidos.

1. Projekto vykdymo išlaidos:
 Statybos darbai (remontas, 

rekonstrukcija, atnaujinimas 
(modernizavimas);

 Inžinerinės veiklos;

 Įranga, kuri būtina modernizuojamos 
sporto bazės funkcionavimui;

 Viešinimas;

 Kitos reikalingos išlaidos.

2. Administravimo išlaidos:
 Darbo užmokestis ir netiesioginės 

išlaidos arba;

 Projekto administravimo paslaugų 
išlaidos.

3. Nenumatytos išlaidos

Tinkamos išlaidos Netinkamos išlaidos
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Galimi pareiškėjai ir partneriai



9

Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams

Pareiškėjui sporto bazė priklauso nuosavybės teise arba yra 
perduota valdyti panaudos, ar patikėjimo, ar nuomos 
pagrindais ne trumpiau kaip 3 metus po projekto 
įgyvendinimo pabaigos;

Pareiškėjas pateikė vieną paraišką ir kitų projektų 
paraiškose nėra įtrauktas kaip partneris; 

Pareiškėjas įsipareigoja naudoti sporto bazę projekto 
tikslais ne trumpiau kaip 3 metus po projekto 
įgyvendinimo pabaigos;

Pareiškėjas turi administracinius gebėjimus ir pajėgumus
įgyvendinti projektą ir efektyviai naudotis jo rezultatais po 
projekto ir yra tiesiogiai atsakingas už projekto įgyvendinimą 
ir valdymą;

Pareiškėjas juridinis asmuo;
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Paraiškų vertinimas
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Reikalavimai paraiškoms (I)

1 Vieta
Sporto bazė - Lietuvos Respublikos teritorijoje

2Prašoma Fondo lėšų suma 
Minimali – 5 000 Eur

Maksimali – 450 000 Eur

3 Projekto trukmė
Įgyvendinimo laikotarpis ne ilgesnis nei 4 metai

4Nuosavos lėšos
Ne mažiau kaip 7 proc. nuo projekto sąmatos

5
Tęstinumas
Rezultatai naudojami ne trumpiau kaip 3 metus 
pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui
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Reikalavimai paraiškoms (II)

6 Paraiška lietuvių kalba

7Pateikta elektroniniu būdu

8 Paraiškų pateikimo terminas
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Privalomi priedai

Kvietimu paskirstoma Sporto rėmimo 
fondo lėšų suma – 1 318 000 eurų

Pareiškėjo deklaracija
pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens

Projekto sąmata
pateikta pagal nustatytą formą

Kiekvieno partnerio deklaracija
pasirašyta įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens

Bendradarbiavimo sutartis arba kitas dokumentas 
pagrindžiantis veikimą kitais teisiniais pagrindais
pasirašytas įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų. 

Jei paraiška teikiama su partneriu (-iais), taip pat:
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Paraiškų vertinimo ir kiti terminai
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Kvietimu paskirstoma Sporto rėmimo 
fondo lėšų suma – 1 318 000 eurų

Projekto sąmata
pateikta pagal nustatytą formą

Bendradarbiavimo sutartis arba kitas dokumentas 
pagrindžiantis veikimą kitais teisiniais pagrindais
pasirašytas įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų. 

Procedūra

Paraiškų teikimas 2019 balandžio 1 d. 24:00 val.

Pateiktų ir užregistruotų paraiškų Fondo lėšoms 
gauti sąrašo viešinimas www.cpva.lt

Ik 2019 balandžio 23 d. (pasibaigus paraiškų teikimo 
terminui, ne vėliau kaip per 15 d. d.)

Paraiškų vertinimas Iki 2019 gegužės 29 d.

Pareiškėjai tikslina duomenis (jei taikoma) per 5 d. d. nuo CPVA kreipimosi

Tinkami finansuoti projektai pateikiami sporto 
projektų komisijai (toliau – Komisija)

Iki 2019 birželio 3 d. (pabaigus vertinimą per 3 d. d.)

Komisija teikia siūlymą dėl finansuojamų projektų Iki 2019 liepos 2 d. (per 20 d. d. nuo paraiškų gavimo 
dienos įvertinusi paraiškas ir jų išvadas)

LR ŠMS ministras priima sprendimą dėl projektų 
finansavimo

Iki 2019 liepos 3 d.

Pareiškėjai informuojami apie sprendimą dėl lėšų 
skyrimo projektui

Iki 2019 liepos 8 d. (per 3 d. d. nuo sprendimo 
priėmimo dienos)

Sutarčių su pareiškėjais sudarymas Iki 2019 liepos 17 d. (per 10 d. d. nuo sprendimo dėl 
finansavimo priėmimo dienos)
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Paraiškų turinio vertinimas

Kvietimu paskirstoma Sporto rėmimo 
fondo lėšų suma – 1 318 000 eurų

Projekto sąmata
pateikta pagal nustatytą formą

Kiekvieno partnerio deklaracija
pasirašyta įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens

Bendradarbiavimo sutartis arba kitas dokumentas 
pagrindžiantis veikimą kitais teisiniais pagrindais
pasirašytas įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų. 

Projektų vertinimo kriterijai Balai Minimalus 
praeinamas balas 

Bendrieji projektų vertinimo kriterijai

Projekto aktualumas ir svarba 30 15

Projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas 25 13

Projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas 20 6

Projekto valdymas 10 5

Specialieji projektų vertinimo kriterijai

2019 m. ministro nustatyti specialieji projektų vertinimo 
kriterijai

15 -
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Paraiškos formos pildymas
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Paraišką galite rasti 
adresu www.cpva.lt  
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1. Patekę į paraiškos 
pildymo ir teikimo 
aplinką matysite tokią 
informaciją
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2. Norėdami susikurti 
savo paskyrą, spauskite 
„Create Your Account“
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3. Susikurkite savo paskyrą ir 
spauskite „Sign up“
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4. Prisijungę prie 
sistemos pildykite 
pasirinktą projekto 
paraiškos formą
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Žvaigždute (*) 
pažymėti 
laukai yra 
privalomi

Vadovaukitės 
laukelio 
pildymo 

instrukcija

Galite 
pretenduoti į 
kelis ar visus 
prioritetus
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Nurodykite planuojamą 
projekto trukmę ir sporto 

bazės naudojimo 
laikotarpį, kuris negali 
būti trumpesnis nei 3 

metai po projekto 
įgyvendinimo pabaigos 

Nurodykite 
projekto tikslinę 

grupę ar grupes ir 
apibūdinkite
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Projekto santrauka 
bus skelbiama viešai

Nurodykite, kokia 
projekto lėšų suma 

skiriama sporto bazės 
pritaikymui 

neįgaliesiems
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Nurodykite 
numatomo projekto 

vadovo, kuris bus 
tiesiogiai atsakingas 
už projekto veiklas, 

kontaktinius 
duomenis

Atsakydami į 
pateiktą klausimą 

vadovaukitės 
Viešųjų pirkimų 

įstatymo 2 str. 25 d.
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Pateikite 
informaciją apie 

kiekvieną projekto 
partnerį

Nurodykite, kiek 
partnerių projekto 

įgyvendinimui 
planuojate 
pasitelkti
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Nurodykite 
projektu ketinamą 
spręsti problemą ir 

ją apibūdinkite

Pateikite informaciją 
apie projekto atitikimą 

nustatytiems 
prioritetams, 

vadovaukitės sistemoje 
pateiktais paaiškinimais
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Sudarant veiklų įgyvendinimo planą 
rekomenduojama veiklų pradžią 

numatyti neankstesnę nei 4 mėnesiai 
nuo paraiškų teikimo termino pabaigos.

Plano formą taip pat galite parsisiųsti iš 
interneto svetainės www.cpva.lt .

Ji patalpinta prie rasite prie kvietimo 
informacijos

Pateikite informaciją 
apie planuojamą 

projektą: uždavinius, 
planuojamus 

rezultatus būsimas 
projekto veiklas
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Pateikite planuojamo 
projekto poveikio 

aprašymą ir nurodykite 
informaciją apie jo 

atitikimą specialiesiems 
kriterijams
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Nurodykite Jūsų 
prašomą informaciją 

apie projekto tęstinumą 
ir projektų rezultatų 

prieinamumą
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Pateikite informaciją apie 
savo veiklos pobūdį bei 

patirtį įgyvendinant 
veiklas, susijusias su Jūsų 

būsimo projekto 
veiklomis
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Kartu su projekto paraiška 
pateikite projekto 

komandos narių gyvenimo 
aprašymus

Atkreipkite dėmesį: 
jei viršysite laukelio 

žodžių limitą, 
paraiškos pateikti 

negalėsite
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Privalomos viešinimo priemonės:
- informacija interneto svetainėje (jei yra);
- atminimo lentos įrengimas (jei skirta 

daugiau kaip 100 000 Eur;
- viešinimas projekto dokumentuose.

Kitos viešinimo veiklos gali būti numatytos. 
Jų kiekis turi būti pasirenkamos ir 
planuojamos atsižvelgiant į įgyvendinamo 
projekto mastą, pobūdį, tikslinę auditoriją.
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Šioje skiltyje galite pateikti
papildomą informaciją 
susijusią su projekto 

sąmata
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Pildant lentelę pakartoti 
prašomą skirti Sporto rėmimo 
fondo lėšų sumą bei nurodyti 
projekto vykdytojo ir, jei yra, 
partnerio (-ių) planuojamą 

finansinį prisidėjimą
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Visi priedų sąraše 
pateikti dokumentai yra 

privalomi ir teikiami 
kartu su paraiška.
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Pareiškėjo bei partnerių deklaracijų 
formos pasiekiamos paspaudus 

nuorodas. Įstaigų vadovų pasirašyti 
dokumentai įkeliami jiems 

numatytose vietose. Norėdami 
prisegti kompiuteryje išsaugotą 
dokumentą spauskite „choose

files“
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Išsaugokite pakeitimus
(„Save Draft“)

ir pateikite paraišką („Apply“).
Jei neužpildysite visų 

privalomų paraiškos formos 
laukų, paraiškos pateikti 

negalėsite
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Sėkmingai pateikę 
paraišką ekrane 

matysite tokį vaizdą
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Paraiškos statusą 
galite stebėti
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Supaprastinimų taikymas
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Supaprastinimai taikomi

• Techninio projekto 
parengimas

• Ekspertizė
• Techninė priežiūra
• Projekto vykdymo 

priežiūra

Inžinerinėms veikloms

• Tiesioginės išlaidos, pvz.: 
 Darbo užmokestis ir susiję 

mokesčiai
 Administravimo paslaugos

• Netiesioginės išlaidos, 
pvz.:

 Biuro, patalpų, transporto 
nuoma ir išlaikymas;

 Komandiruotės;
 Trumpalaikis materialusis 

turtas

Administravimo išlaidoms
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Inžinerinės veiklos
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Kokius klausimus turite sau atsakyti?

Pirmas žingsnis
Ar inžinerinės veiklos yra 

privalomos? 

Antras žingsnis
Darbų kainos nustatymas

Trečias žingsnis
Inžinerinių veiklų procento  

parinkimas

Jei taip
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1 žingsnis: ar inžinerinės veiklos yra privalomos

Nustatoma, ar reikalingas 
statinio projektas

Statybos rūšies nustatymas:
- paprastasis remontas
- kapitalinis remontas
- rekonstravimas

Nustatoma, ar reikalinga 
projekto vykdymo priežiūra  

Statinio kategorijos nustatymas:
- Ypatingas statinys
- Neypatingas statinys
- Nesudėtingas statinys

Nustatoma, ar reikalinga 
projekto ekspertizės

Nustatoma, ar reikalinga 
techninė priežiūra
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Svarbu tinkamai užpildyti
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2 žingsnis: Statybos darbų 
kainos nustatymas

• Pateikiama planuojamų atlikti darbų sąmata (bus tikrinama su 
SISTELA)

• Pateikiama 5 rangovų kainų pasiūlymai (paskaičiuojamas 
vidurkis)
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3 žingsnis: fiksuotos dydžio normos nustatymas

10%

Kai darbų kaina iki 
145.000 EUR

8%

Kai darbų kaina 145.000 
EUR ir daugiau



50

Administravimo išlaidos
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Kaip paskaičiuojama administravimo išlaidos?

Administravim
o išlaidos

Darbo užmokestis 
ir susijusios 

išlaidos

Administravimo 
paslaugos

Netiesioginės 
(15% nuo darbo

užmokesčio)

Administravimo 
išlaidoms gali būti 
numatyta ne daugiau 
kaip 15 proc. projektui 
prašomų skirti Fondo 
lėšų.
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Kaip paskaičiuojama administravimo išlaidų 
norma?

Fiksuotoji norma

Veiklų vykdymo išlaidos 
(darbai, inžinerinės veiklos, 

įranga, viešinimas)

Administravimo išlaidos



53

Sąmatos pildymas
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Agnė Kiaušienė
Giedrė Vilčinskaitė

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Tarptautinių programų valdymo 

departamentas
Lietuvos ir daugiašalių programų skyrius

85 2512727

85 2107471

S. Konarskio g. 13, 
Vilnius

a.kiausiene@cpva.lt

g.vilcinskaite@cpva.lt

mailto:g.vilcinskaite@cpva.lt
mailto:g.vilcinskaite@cpva.lt

